
Uitgangspunt beloningsbeleid 

Zaak is om een zo groot mogelijk percentage van de inkomsten uit te geven aan de 

doelstelling zoals deze is opgenomen in de statuten. Om dit te verwezenlijken worden

de kosten zo laag mogelijk gehouden.

Beloningen bestuurders 

Bestuursleden zijn niet gerechtigd vacatiegeld (zitpenningen) te ontvangen, te 

declareren of zich op andere wijze voor hun bestuursinspanningen en/of tijdsbesteding 

te laten compenseren. Enkel voorgeschoten uitgaven en gereden kilometers mogen 

gedeclareerd worden bij Stichting Wild-Kamperen.nl. Voor gereden kilometers geldt een

maximale vergoeding van 0,19 eurocent per gereden kilometer. Kosten welke gemaakt 

worden door het reizen per Openbaar Vervoer worden tevens vergoed. In dat geval 

worden alleen tweede klas reizen vergoed. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen 

dient in elk geval de kwitantie te worden overhandigd. 

In uitzonderlijke gevallen waarbij bestuursleden hun betaalde verdiensten moeten 

afzeggen of vroegtijdig moeten beëindigen voor zaken die ten gunste zijn van Stichting 

Wild-Kamperen.nl, mag een declaratie worden ingediend. De tijden & kosten die 

gedeclareerd worden, moeten ten alle tijden eerst door het volledige bestuur goed 

gekeurd worden, alvorens deze wordt toegekend. Het uurtarief wat in rekening mag 

worden gebracht bedraagt 4,50 euro per uur, met een maximum van 150,- euro per 

maand en 1500,- euro per jaar. 

Beloningen medewerkers 

Stichting Wild-Kamperen.nl kent geen functiehuis met strakke functieschalen en 

daaraan gekoppelde salarissen. Stichting Wild-Kamperen.nl kiest voor beloning op maat, 

afgestemd op de individuele medewerker omdat elke medewerker specifieke eigen 

kwaliteiten heeft. 
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Beloning voor vrijwilligers 

Stichting Wild-Kamperen werkt met vrijwilligers die zich voor de stichting inzetten. 

Deze vrijwilligers worden niet financieel beloond voor de geleverde inspanningen. Zij 

kunnen in uitzonderlijke gevallen worden gecompenseerd, indien zij betaalde arbeid 

afgezegd of eerder beëindigd hebben om werkzaamheden voor de stichting te 

verrichten. Deze werkzaamheden moeten dan wel strikt noodzakelijk onder werktijd 

plaatsvinden. De tijden & kosten die gedeclareerd worden moeten ten alle tijden door 

het volledige bestuur goedgekeurd worden, alvorens deze wordt toegekend. Het 

uurtarief dat in rekening gebracht mag worden, bedraagt 4,50 euro per uur, met een 

maximum van 150,- euro per maand en 1500 euro per jaar. 

Voorgeschoten uitgaven en kilometers mogen gedeclareerd worden bij Stichting Wild- 

Kamperen.nl. Voor gereden kilometers wordt een maximale vergoeding gehanteerd van 

0,19 eurocent per kilometer. Reizen per Openbaar Vervoer wordt tevens vergoed, 

wanneer tweede klas gereisd wordt. Om deze uitgaven gecompenseerd te krijgen dient 

elk geval een kwitantie te worden overhandigd. De kosten die gedeclareerd worden, 

moeten ten alle tijden eerst door het volledige bestuur goed gekeurd worden, alvorens 

deze wordt toegekend. 

Uitvoering van beloningen 

De penningmeester is belast met het uitvoeren van de vergoedingen alsmede het voeren 

van een deugdelijke administratie hiervan. 

Evaluatie beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid wordt jaarlijks door het bestuur geëvalueerd en vindt plaats op 1 

januari. De evaluatie moet uiterlijk binnen drie maanden voltooid zijn. Het vaststellen 

van het beloningsbeleid geschiedt na evaluatie en vind binnen een maand na evaluatie 

plaats. 
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